
V Hornomoravském úvalu nedaleko ús- sídlem olomouckých arcibiskupů , kteří cc květinových vzorci:1, na Lví kašnu 

tí řeky Hané se na březích Moravy rozpros- z ní udělali střed i sko kultury a vzdělanos- a kašnu Tritonll, na dvě bludiště a umělé 

tírá třicetit isícové město Kroměříž. Když ti. Napříkl ad již zmíněná piaristická kolej, vyvýšeniny na konci zahrady, tzv. jahodo-

se projdete po jejím historickém centru, ur- která se svým charakterem řad ila mezi jed- vé kopečky. 

čitě si všimnete dvou věcí. Naleznete zde ny z prvních hudebních škol ve střední Ev- Druhým z pomyslných drahokamll je 

s výjimkou románského slohu všechny sta- ropě, nabyla takové pověsti, že ji vyhledá- Podzámecká zahrada (64 ha), která je star-

vební styly nebo jejich torza a neobvykle val i i žáci z ciziny. Velký počet středních ší K větné zahrady, a první zmínka o ní po-

velké množství pamětních desek, vzpomí- škol (celkem 14) s bohatou dlouholetou chází z roku 1509. Tato zahrada prošla ně-

najících na významné osobnosti. Už z toho tradicí, jako je gymnázium, arcibiskupské kol ika etapami rozšiřován í a přebudování, 

je zřejmé, že historie města je velmi boha- gymnázium, Konzervatoř P. J. Vej vanov- až nakonec dostala v duchu romantismu 

tá a zajímavá a že by sama o sobě vydala na ského, střední odborná veterinární škola, charakter přírodního parku v "anglickém" 

několik č lánkll ; proto si z ní stylu podle projektu A. Ar-

vybereme jen ta nejdůleži- H ' k ' A I h ' che. Kromě citlivě zakom-

těj,ší data a osobn?sti . ~oto a 111 e e n y po~ovaný_ch _rí1zných a~·-
lmsto, kde se protmaly Jéln- M cllltekton1ckych prvku, 

tarová a solná stezka, bylo h ~A) jako: Pompejská kolonáda, 

osídleno již odpradávna. První pís{'Tl.ií'lf' lm:§!~X1J u hl~vním městem Čínský pavilon (obr. 2), Paví dvllr, Rybář-

zmínkou z roku ll 07 se Kroměříž p itfo 1í- 'ft G (/J antických dob jsou ský pavi lon, či Colloredova kolonáda, lze 

ná jako majetek olomouckých bisk fil. a meJfl• zdělanosti a kultury, spatři t řadu exotických dřevin, z nichž ně-

město byla Kroměříž povýšena bis 8V ' ant!'_f.e á~odoP_isná ob~ast,. které (tis červený, l il iovník tulipánokvětý) 

Brunem ze Schauenburku roku 1260. e11- kte a. ezJ JO; stredm .Morave, aJ~ j sou chráněné státem j ako památné stromy. 

ným datem v dějinách Kroměříže byl 1 lJl!!,O!JJr! u~odnos~z a _boh~tstvz. Zatímco první dva drahokamy j sou spo-

1643, kdy bylo město téměř celé pobořeno yitíliolickym spoje mm te~hto Ječným dílem člověka a přírody, ten třetí 

a vypleněno při vpádu Švédll během třice- dvou slo~, tetjy sou_slovzm vytvoři la pouze lidská ruka. Ptáte-li se, co 

ti leté války. Zničenou Kroměříž začal ob- Ha._,nac~e, Athen!.!~ j e tedy tím klenotem, pak j ej mllžete nalézt 

novovat biskup Karel Lichtenštejn, který se prezdzva Kromenz. např. na rubu tisícikoruny. Je to kroměříž-

znovuotevřel mincovnu, započal přestavbu střední zdravotnická škola, střední a vyšší ský zámek, jehož největším pokladem je 

zámku, postavil novou vodárnu, obnovil pedagogická a sociální škola, obchodní zámecká obrazárna s takovými věhlasnými 

městské opevnění, stál u zrodu piaristické akademie, justiční škola, či vyšší odborná obrazy j ako Apollo a Marsyas (Tiziano Ve-

koleje, založil fond zámecké knihovny, vý- škola potravinářská a střední prllmyslová ccelio), Stětí sv. Jana Křti tele (Lucas Cra-

znamně doplnil zámeckou sbírku obrazů škola mlékárenská, jen podtrhuje, že pří- nach) č i Dvojportrét anglického krále Kar-

a nechal v letech 1665-1675 vystavět Li- vlastek Hanácké Athény Kroměříži rozhod- Ia I. s chotí (A. van Dyck) .. 

bosad, který je však více znám pod jménem ně patří. Na přík ladu Kroměříže lze dobře vidět, 

Květná zahrada. Kromě toho ustavi l zá- Květná zahrada (14,55 ha) jako skvost že pravá bohatost tkví v historii , kultuře, 

meckou kapelu, která čítala 36 hudebník ll zahradní architektury v ranně barokním a především ve vzdělání, které ji jako j ed i-

a byla v té době největší v Evropě. Na pře- "francouzském" slohu je j edním ze tří kro- né mllže zaručit prosperitu a stejný přído-

lomu 17. a 18. století, již nebyla Kroměříž měřížských drahokamů, které byly v roce mek Hanáckých Athén i do budoucna. 

pouhým, i když významným, střediskem 1998 zařazeny na Listinu světového pří- Staňme se tedy i my "Athéňany", i když to 

zemědělství, ale stala se vyhlášeným kul- radního a kulturního děd i ctví UNESCO. nebude ani v těch pravých Athénách, ani 

turním centrem Moravy. Roku 1752 bylo Plány zahrady vyhotovili Filibert Luches v těch hanáckých. 

město i zámek postiženo požárem, ale zno- a Giovanni Pietro Tencalla. ústřední stav-

vu bylo obnoveno, tentokráte v barokním bou zahrady je rotunda, letohrádek Was-

slohu. Od roku 1777, kdy bylo olomoucké serkunst, s bohatou vn itřní výzdobou včel-

biskupství povýšeno na arcibiskupství, se ně soch a maleb s mytologickou tématikou 

stala Kroměříž oficiálním sídlem arcibisku- jako únos Europy, Perseus a Andromeda, 

pí1. Bezesporu vrcholným okamžikem kro- nebo únos Proserpiny, Herkules s Nessem 

měřížských dějin bylo zasedání Říšského a Dejaneirou, Pan a Syrinx, únos Ganyme-

sněmu, který sem byl na návrh Františka cla a další. Rovněž je zde nainstalováno 

Palackého přesunut z Vídně v bouřlivém Foucaultovo kyvadlo. Z geografického 

období letl 848-1849. Tento sněm , na kte- hlediska je toto kyvadlo zajímavé tím, že 

rém za účasti předních osobností národního poskytuje důkaz zemské rotace. Princip je 

života vznikala nová moderní ústava mo- velmi jednoduchý: na dlouhém l aně visí 

narchie, byl však rozehnán a monarchie tak hrot, který do písku zapisuje zdánlivé stá-

zavrhla snahy po reformě a odsoudila sama čení roviny kyvu kyvadla. Největší a nej-

sebe k zániku. krásnější stavbou K větné zahrady je kolo-

Proč je Kroměříž nazývána Hanáckými náda (obr. 1) s vyhlídkovou terasou, odkud 

Athénami? Souvisí to s Kroměříží jako je nádherný výh led na geometrické obraz-
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Foto 1: 244 metrů dlouhá kolonáda je zároveň gale

rií 44 soch a 46 bust římských bohů, politiků a vý

znamných osobností. Netradičním pomníkem bohy· 
ně Echó je výborná akustika, kdy slova, pronesená 

polohlasem na jednom konci kolonády, jsou slyšet 

na druhém konci. 
Foto 2: Čínský pavilon je na jednom z několika ryb
níků zasazených do okolní zeleně Podzámecké za

hrady; ta se může pochlubit 48 druhy jehličnatých 
stromů a 153 druhy stromů listnatých. 
Foto 3: Dominantou zámku i celé Kroměříže je 

84 metrů vysoká věž, která byla vážně poškozena 

německým dělostřelectvem na sklonku války v roce 

1945. V současné době se v prostorách pod zámkem 

nacházejí rozlehlé vinné sklepy, ve kterých zraje 

kvalitní mešní víno. 
Foto 1- 3: M. Křížek 




